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Pinda imuniza 85% do público alvo contra a In� uenza
A Secretaria de Saúde de Pinda-

monhangaba imunizou, até o mo-
mento, 85% dos grupos de riscos 
indicados pelo Ministério da Saúde, 
contra o vírus infl uenza. A meta do 

município é vacinar 90% das pesso-
as do grupo de risco. A Campanha 
Nacional de Vacinação termina 
nesta sexta-feira, dia 31 de maio.
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Ao todo, 40.322 pessoas que fazem parte dos grupos de risco foram imunizadas no município

1. O que a Prefeitura de Pindamonhangaba está oferecendo?
Uma oportunidade para o munícipe colocar em dia os seus tributos municipais atrasados.

2. Quem pode solicitar?
Pessoas físicas e jurídicas que estão cadastradas na dívida ativa, com processos ajuizados ou não.
Para ter direito à isenção, o requerente precisa estar em dia com os tributos municipais do exercício
de 2019 e estar com cadastro imobiliário e mobiliário atualizados. 

3. Onde e até quando ir para requerer o benefício?
O contribuinte deve procurar a Prefeitura ou Subprefeitura de Moreira César até o dia 31 de agosto.

4. Qual o desconto oferecido?
90% em juros e multas de tributos municipais da dívida ativa.

5.  Como poderá ser feito o pagamento?
O pagamento poderá ser feito em até 8 vezes, com parcela mínima de R$93,33 (1 UFMP),
conforme tabela abaixo:  
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Prefeitura inicia convênio 
com a Funap para serviços 
de manutenção na cidade

“TREM DO FORRÓ” JÁ ESTÁ 
COM INGRESSOS À VENDA

A atração faz parte do “Festival 
Junino” que acontece nos dias 14, 
15 e 16 de junho.

Pindamonhangaba acaba de receber um reforço para 
a realização dos serviços de limpeza e de manutenção. 
Trata-se do convênio fi rmado entre a Prefeitura e a 
Funap (Fundação Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel), em 
que detentos do regime semiaberto prestam serviços à 
cidade.

“CAMPANHA  DO 
AGASALHO” JÁ 
ARRECADOU 
MAIS DE 16 MIL 
PEÇAS

JUDOCAS SE CLASSIFICAM 
PARA FASE ESTADUAL 
DOS “JOGOS ABERTOS 
DA JUVENTUDE”
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ser voluntÁrio
Roberto Ravagnani é palestrante, jornalista (MTB 0084753/SP), radialista (DRT 22.201), conteudista e Consultor especialista em voluntariado e responsabilidade 
social empresarial. Voluntário palhaço hospitalar desde 2000, fundador da ONG Canto Cidadão, Associado para o voluntariado da GIA Consultores no Chile, fundador 
da Aliança Palhaços Pelo Mundo, Conselheiro Diretor da Rede Filantropia, sócio da empresa de consultoria Comunidea e Membro Engage for business. www.
robertoravagnani.com.br.

O ENGAJAMENTO SOCIAL É ESTRATÉGICO
Fundamental para o 

desenvolvimento do en-
gajamento social ou vo-
luntariado fazer com que 
as ações passem a ser 
vistas de forma estraté-
gica, pelas organizações, 
empresas e governos em 
todas instancias, assim 
teremos o desenvolvi-
mento pleno e vigoroso 
que desejamos para o as-
sunto em nosso país.

A partir de seu desen-
volvimento teremos o 
mesmo acontecendo com 
muitas organizações, a 
abertura de portas das 
administrações muni-
cipais, estaduais e fede-
ral para o voluntaria-
do, assim conseguindo 
mais apoio da sociedade 
e a crítica com critérios 
(como ouvi hoje em um 
treinamento que estava 
ministrando) além de 
uma participação mais 
efetiva do cidadão.

Com o desenvolvimen-
to estratégico do volun-
tariado teremos resol-

vido de forma defi nitiva 
algumas questões funda-
mentais, como a doação 
de sangue que deixaria 
de ter défi cit e passarí-
amos a ter superávit, 
pois teríamos o numero 
necessário de doadores, 
organizações deixariam 
de ter problemas com 
falta de profi ssionais ou 
de atividades para seus 
assistidos, pois teríamos 
pessoas sufi cientes para 
atender as demandas, 
muitas ações de cultura 
seriam criadas, hospitais 
teriam diversas funções 
atendidas por voluntá-
rios.

Uma utopia? Sim, 
neste momento, mas 
não impossível, pois com 
uma mudança de postu-
ra frente ao assunto, pelo 
qual trabalho com muitos 
outros entusiasta pelo no 
Brasil, será possível criar 
esta condição favorável 
e termos um movimento 
agudo, mas permanente 
de voluntariado.

Criada pela Lei Nº 1.672 de 6 de Maio de 1980 
- Órgão mantenedor do Jornal Tribuna do Norte - 
CNPJ: 50455237/0001-35 - Prédio Domingos José 
Ramos Mello (Gaúcho)

Tribuna do Norte 
- EXPEDIENTE -

Fundação Dr. João Romeiro

www.jornaltribunadonorte.net 
contato@jornaltribunadonorte.net

PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO E JORNALISTA RESPONSÁVEL: 
Jucélia Batista Ferreira MTB Nº 57.570/SP
RESPONSABILIDADE: 
Os textos assinados são de inteira responsabilidade do autor.
REDAÇÃO E BALCÃO DE ANÚNCIOS: 
Praça Barão do Rio Branco, 25, Centro. Tel. (12) 3644-2077 - CEP 
12.400-280 - Pindamonhangaba/São Paulo
IMPRESSÃO: 
S. Billota e Billota Ltda - ME - (12) 3301-5005 - Lorena/SP.

Importante para a so-
ciedade, importante para 
as organizações e funda-
mental para o desenvolvi-
mento de nosso país, que 
se tornaria mais solidário 
ainda, só que de forma 
estruturada, mais amis-
toso, mais colaborativo 
e mais criativo, assim o 
trabalho voluntario terá 
seu papel de destaque em 
nossa formação de nação.

Para ser visto assim, 
de forma estratégica, 
passo fundamental é o 
terceiro setor começar a 
falar mais sobre o assun-
to, pois se os principais 
interessados não falam 

de voluntariado, quem o 
fará.

Está na hora de virar-
mos o jogo para o bem, 
para fazer acontecer uma 
revolução cidadã, uma 
revolução voluntária, 
onde muitos serão cha-
mados e muitos serão os 
escolhidos com certeza, 
pois trabalho voluntário, 
existe para todos aqueles de 
boa vontade. Com o perdão 
das brincadeiras com o tex-
to, há trabalho para todos 
aqueles que forem conta-
minados pelo assunto. De-
pende de nós uma contami-
nação mais extensa. Vamos 
espalhar este vírus?

Reprodução/Internet

Judocas de Pinda se classifi cam para fase 
estadual dos “Jogos Abertos da Juventude”

No último domingo (26), 
em São José dos Campos, os 
judocas que pertencem às ca-
tegorias de base da Semelp 
(Secretaria Municipal de Es-
portes e Lazer de Pindamo-
nhangaba) representaram a 
cidade na fase regional dos 
“Jogos Abertos da Juventude” 
e sagraram-se campeão nas 
suas categorias.

Vitor José Santos (-55kg), 
Tales Borges (-66kg), Mateus 
Marcondes (-81kg), Luiz Fe-
lipe Alves (+100kg), Tanaís 

Borges (-52kg), Bianca Ferrei-
ra (-70kg) e Maria Fernanda 
Chinaqui (-78kg) se classifi ca-
ram para a fase estadual dos 
“Jogos Abertos da Juventude” 
que será realizado no fi nal do 
mês de junho, em Marília.

O próximo evento de judô 
da Semelp será neste sábado 
(1º/6), no Centro Esportivo do 
Araretama, a partir das 14 ho-
ras, em que crianças e adoles-
centes que estão iniciando na 
modalidade participarão do 
“Festival de Judô”.

Pinda Rugby 
vence Ilhabela 
pelo “Paulista”

O time de rugby mascu-
lino de Pindamonhangaba 
– “Leões do Vale” – venceu 
Ilhabela no domingo (26), 
no Centro Esportivo“João do 
Pulo”, por 48 a 14, em parti-
da válida pelo “Campeonato 
Paulista” série D.Com a vitó-
ria, o Pinda Rugby empatou 
em pontos com a equipe lito-
rânea e agora dividem a ter-
ceira colocação na chave.

De acordo com o fullback 
Thales, o desempenho du-
rante o jogo foi muito bom. 
“Enfrentamos uma equipe 
experiente e soubemos nos 
impor o tempo todo. Con-
seguimos acertar as jogadas 
e fi nalizações e fazer uma 
grande pontuação”.Segundo 
ele, a tendência é que os Le-
ões do Vale melhorem ainda 
mais para os próximos jogos. 

“Este confronto marcou o 
nosso ponto de equilíbrio. 
Acredito em nova evolução 
nas próximas partidas”.

O próximo desafi o será 
a equipe do Mastodontes, 
em Catanduva, dia 15 de ju-
nho. Os tries do Pinda con-
tra Ilhabela foram marcados 
por Du, Soler, Betinho, Yago, 
Fernando, Tardin, Thales e 
André. Os demais pontos fo-
ram anotados em chutes de 
bonifi cação pós try.

Os “Leões do Vale” são 
patrocinados pela Marcondes 
Lima Engenharia, Shopping 
Patio Pinda e Instituto Sale-
sianos, eles também têm o 
apoio da Secretaria de Espor-
tes da Prefeitura de Pindamo-
nhangaba, Academia BS, Vip-
Clin Odontologia, Kaio Music 
Center e Imperlub.

Resultado dos 
“Leões do Vale” 
veio em casa
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Atletas conquistaram vaga após vitória em 
São José dos Campos
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Cuide do seu pet! 

Duas ações voltadas ao mundo pet 
acontecem neste fi m de semana: 

a castração de cães no “Conjunto Bem 
Viver” e a “Feira de Adoção” na Praça do 
Quartel.

O serviço de castração gratuita – 
com inscrições prévias – é realizado 
pela Prefeitura de Pindamonhangaba 
e acontecerá neste sábado (1º/6) e 
no domingo (2). Diversas regiões do 
município já receberam a ação que tem 
por intuito a identifi cação e o controle 
populacional de cães na cidade. 

Já a ‘Feira de Adoção de Cães’ – que 
acontece no sábado (1º), na Praça 
do Quartel é realizado pelas ONGs 
(Organizações Não Governamental) 
‘Proteja Um Focinho’; ‘Jaya’ e ‘Adote’, com 
o apoio da prefeitura local e do Fundo 
Social de Solidariedade. 



Pindamonhangaba 
acaba de receber um re-
forço para a realização 
dos serviços de limpeza 
e manutenção. Trata-
se do convênio fi rmado 
entre a Prefeitura e a 
Funap (Fundação Prof. 
Dr. Manoel Pedro Pi-
mentel), por meio do 
qual detentos do regime 
semiaberto prestam ser-
viços à cidade.

Os detentos desem-
penham funções como 
capina, limpeza de can-
teiros, pintura de guias, 
manutenção de prédios 
escolares e de unidades 
de saúde. A iniciativa é 
realizada com sucesso 
por cidades vizinhas, 
como Taubaté, que uti-
liza os serviços desde 
2015, com aprovação da 
população.

No total, 40 detentos 
do regime semiaberto 
participam do progra-

ma em Pinda. De acordo 
com o convênio, a cada 
três dias de trabalho, o 
detento diminui um dia 
de sua pena. Além de be-
nefi ciar a cidade, a par-
ceria visa ressocializar 
os detentos. Na última 
semana, quando a ação 
iniciou na cidade, os de-
tentos inseridos na par-
ceria começaram as ati-
vidades com serviços de 
pintura e limpeza.

“Este convênio é 
modelo de sucesso em 
outras cidades, que re-
alizam há muitos anos, 
como Taubaté, por 
exemplo. Os resultados 
são excelentes e certa-
mente benefi ciarão nos-
sa cidade”, explicou o 
subprefeito de Moreira 
César, Nilson Luís de 
Paula Santos.

Para exercer o traba-
lho, o grupo conta com 
mecanismos de segu-

rança como tornozelei-
ras eletrônicas moni-
toradas por agentes do 
Pemano, além de rea-
lização de rondas para 
vistoriar a situação de 
trabalho e supervisão 
das equipes por um 
funcionário da prefei-
tura.

A seleção dos de-
tentos é feita pela SAP 
- Secretaria de Admi-
nistração Penitenciária. 
São selecionados aque-
les que estão próximos 
ao fi m da pena e ainda, 
aptos e qualifi cados para 
os serviços cuja deman-
da for apresentada pela 
prefeitura.

O convênio com a 
Funap integra o projeto 
“Pinda Cidade Limpa”, 
que será lançado pela 
Prefeitura nos próximos 
dias, visando conscienti-
zação e mutirões de lim-
peza por toda a cidade.
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idadeC
Pinda imuniza 85% do público 
alvo contra a Infl uenza

PREFEITURA INICIA CONVÊNIO 
COM A FUNAP PARA SERVIÇOS 
DE MANUTENÇÃO NA CIDADEComeça amanhã a 

programação da “Semana 
do Meio Ambiente”

COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
O Departamento de 

Proteção aos Riscos e 
Agravos à Saúde, imuni-
zou, até o momento, 85% 
dos grupos de riscos in-
dicados pelo Ministério 
da Saúde contra o vírus 
infl uenza. A meta do mu-
nicípio é vacinar 90% das 
pessoas do grupo de risco. 

P i n d a m o n h a n g a b a 
está muito próxima de 
bater a meta estipulada 
para o município, já que 
85% dos grupos de ris-
co foram vacinados, ao 
todo 40.322 pessoas, até 
o momento. As pessoas 
que fazem parte dos gru-
pos de risco e ainda não 
se vacinaram, podem 
buscar a imunização na 
unidade de saúde mais 

próxima. Lembrando 
que a Campanha Nacio-
nal de Vacinação contra 
a Influenza termina nes-
ta sexta-feira, dia 31 de 
maio.

A vacina é voltada so-
mente aos grupos de risco 
determinado pelo Minis-
tério da Saúde, formado 
por: crianças de 6 meses 
a menores de 5 anos, ges-
tantes em qualquer idade 
gestacional, mulheres no 
período de 45 dias após 
o parto, trabalhadores da 
área de saúde dos servi-
ços públicos e privados, 
pessoas com 60 anos ou 
mais de idade, portado-
ras de doenças crônicas 
não transmissíveis e ou-
tras condições clínicas 
especiais independente-
mente da idade, popula-
ção privada de liberdade 

e do sistema prisional, e 
os professores das escolas 
públicas e privadas que 
estão em sala de aula.

O diretor do Depar-
tamento de Proteção aos 
Riscos e Agravos à Saúde, 

Rafael Lamana, explica 
que o objetivo principal 
da campanha é reduzir a 

mortalidade, e as compli-
cações e as internações 
que ocorrem em con-

Idosos estão no grupo de risco da campanha de vacinação
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COLABOROU COM O TEXTO: 
BRUNA SILVA

***
Pinda terá, do dia 1º 

a 7 de junho, sua “Sema-
na do Meio Ambiente”. A 
intenção é promover ati-
vidades que despertem o 
interesse pela preservação 
do meio ambiente. Todos 
os anos, a Secretaria Mu-
nicipalde Meio Ambiente 
prepara uma semana com 
programação variada para 
comemorar o dia do meio 
ambiente, mundialmente 
celebrado no dia 5 de ju-
nho.

O cronograma de ati-
vidades começa ainda 
neste sábado (1º/6), com 
um workshop de observa-
ção de aves, a partir das 
9 horas, com 15 vagas, e 
uma visita fotográfi ca no 
Parque Natural Munici-
pal do Trabiju.  As inscri-
ções para participar do 
workshop ou da visita, no 
Trabiju, devem ser feitas 
até esta sexta-feira (31), 
pelo telefone 3645-1797.

No domingo (2), no pe-

ríodo da manhã, a partir 
das 8 horas, o Parque da 
Cidade recebe diversas as 
atividades para a família, 
como zumba com a pro-
fessora Vivian Puppio, 
além de yoga, exposição 
de orquídeas, feira de or-
gânicos, feira de artesana-
to, adoção responsável de 
cães e gatos e exposição 
do exército, entre outras.

Na segunda-feira (3), 
às 9 horas, será apresen-
tada a “Nascente Modelo” 
do município aos alunos 
Escola Municipal Profª 
Odete Corrêa Madureira, 
e às 14 horas, os estudan-
tes da Escola Municipal 
Padre Mário Bonotti re-
ceberão uma aula prática 
sobre compostagem.

Já na terça-feira (4), às 
9 horas, acontece na Praça 
Monsenhor Marcondes a 
doação de mudas, e às 14 
horas, será plantio de ár-
vores com os alunos Cmei 
Profª Ruth Dóris Lemos.

Na quarta-feira (5), às 
9 horas, acontece a posse 
do Conselho Ambiental 

Mirim e também o lança-
mento da campanha “Pin-
da Cidade Limpa”, e às 14 
horas acontecem ações de 
educação ambiental com o 
tema “Rio Paraíba – nosso 
manancial” com os alu-
nos da Rede Municipal de 
Ensino e os fi lhos de fun-
cionários da Prefeitura e 
teatro realizado pela Casa 
Verde. Além de uma expo-
sição de fotos produzidas 
no workshop do Trabiju 
durante todo dia no sa-
guão da Prefeitura.

Na quinta-feira (6), 
acontece a doação de mu-
das, às 9 horas, em Morei-
ra César, e às 14 horas, a 
visita à estação de trata-
mento de esgoto, no Ara-
retama, com alunos da 
Escola Municipal Elias 
Bargis Mathias. Já na 
sexta-feira (7), as ativi-
dades serão voltadas para 
capacitação com o apoio 
da Apta (Agência Paulista 
de Tecnologia de Agrone-
gócio) dos funcionários 
da Secretaria de Meio 
Ambiente.

Parque da Cidade receberá atividades do evento

Pintura foi uma das ações já empregadas na cidade

sequência das infecções 
pelo vírus da infl uenza.

Para ser imunizado, é 
indispensável levar do-
cumento pessoal e cartão 
de vacinação. As pessoas 
portadoras de doenças 
crônicas não transmis-
síveis (comorbidades) 
devem apresentar a 
prescrição médica. As 
puérperas devem levar 
também a certidão de 
nascimento da criança 
ou cartão da gestante. 
Professores e trabalha-
dores da Saúde devem 
apresentar documento 
que comprove o víncu-
lo com a categoria pro-
fissional (contracheque, 
crachá, etc).

Divulgação
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Acompanhe as transmissões das
sessões ordinárias às segundas-feiras,

a partir das 18 horas

A Transparência dos Atos do 
Legislativo de Pindamonhangaba 

na tela da sua TV!

Operadora NET - canal 4
Pela internet acesse:

www.pindamonhangaba.sp.leg.br/institucional/tv-camara

A Câmara de Verea-
dores de Pindamonhan-
gaba realizou na segun-
da-feira, dia 27 de maio, 
a sua 18ª Sessão Ordi-
nária de 2019. Na pauta 
da Sessão, três projetos 
de Lei, sendo um apro-
vado e dois adiados.

O Projeto de Lei nº 
22/2019, de autoria do 
vereador Rafael Gof-
fi  Moreira (PSDB), que 
institui e inclui no Ca-
lendário Ofi cial do Mu-
nicípio, o “Dia Muni-
cipal da Luta Contra a 
Corrupção”, foi aprova-
do por unanimidade, e 
deverá ser comemorado 
anualmente todo dia 07 
de abril.

Em sua justifi cativa, 
o vereador alega que no 
dia 07 de abril de 2018 
um fato histórico ocor-
reu. Um ex-Presidente 
da República foi preso 
em virtude das conde-
nações oriundas de con-
dutas ilícitas, por ele 
praticadas: corrupção e 
lavagem de dinheiro. 

A sociedade brasilei-
ra acreditava que os di-
tames judiciais “nunca 
alcançavam” as pessoas 
de grande poder políti-
co, porém no dia 07 de 
abril de 2018 a prisão do 
ex-Presidente da Repú-
blica, demonstrou que 

Câmara aprova o Dia Municipal da Luta 
contra a Corrupção e adia votação do aumento 

do salário do funcionalismo municipal
Adiamento foi para que o Executivo possa receber o Sindicato dos Servidores em uma 

reunião visando melhorar o reajuste dos funcionários públicos do município

a Justiça é sim para to-
dos, por isso, essa data 
não pode ser esqueci-
da. A luta de milhões de 
brasileiros não pode ser 
esquecida. 

Desta forma, é preci-
so lutar contra a corrup-
ção da forma mais direta 
possível, visto que este 

O Projeto de Lei 
nº 52/2019, do Poder 
Executivo, que “Dispõe 
sobre a majoração de 
salário aos servidores 
municipais” e conse-
quentemente o Projeto 
de Lei n° 53/2019, de 
autoria da Mesa da Câ-
mara, que “Dispõe so-
bre a majoração de sa-
lários para o quadro de 
pessoal da Câmara de 
Pindamonhangaba”, fo-
ram adiados para que o 
Executivo possa se reu-
nir com Sindicato dos 
Servidores Municipais 
e chegue a um percen-
tual que seja de consen-
so entre as partes.

Tribuna Livre
O munícipe Ricar-

do da Cunha, usou a 
Tribuna Livre para 
apresentar aos parla-

A CÂMARA DE VEREADORES DE PINDAMONHANGABA 
INFORMA QUE O ACESSO AO WI-FI NO HORÁRIO DOS EVENTOS 
OFICIAIS (SESSÕES ORDINÁRIAS, SOLENES, AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS, ETC) JÁ ESTÁ DISPONÍVEL AOS INTERESSADOS.

INFORME-SE PELO TELEFONE: (12) 3644-2284 OU

E-MAIL: INFORMATICA@CAMARAPINDA.SP.GOV.BR

 

ORDEM DO DIA
19ª Sessão Ordinária do ano de 2019, a realizar-se no Palácio 

Legislativo “Dr. Geraldo José Rodrigues Alckmin”, no próximo 
dia 03 de junho de 2019, segunda-feira, às 18h00.

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

I. Projeto de Lei n° 52/2019, do Poder Executivo, que “Dispõe sobre a 
majoração de salário aos servidores municipais”.
II. Projeto de Lei n° 53/2019, da Mesa da Câmara, que “Dispõe sobre a majo-
ração de salários para o quadro de pessoal da Câmara de Pindamonhangaba”.
Pindamonhangaba, 29 de maio de 2019.
  

Vereador FELIPE CÉSAR - FC
Presidente

Pronunciamentos Pessoais: conforme inscrição dos Senhores Vereadores                                                                                                                                       
                                            no livro próprio.

Câmara de Vereadores
de Pindamonhangaba

Nota Explicativa da Ordem do Dia - Projeto de Lei nº 52/2019 - Esta 
propositura dispõe sobre a majoração de salário aos servidores municipais, 
proposta de 4% (quatro por cento), abrangendo os servidores municipais do 
quadro efetivo da Prefeitura, a alíquota foi calculada tornando-se por base o 
orçamento do ano. O reajuste atingirá os cargos ou empregos efetivos, com 
exclusão do emprego de Diretor de Escola, o qual foi criado pela Lei 6.206, de 
27 de março de 2019, e não abrangerá os cargos de provimento em comissão 
e as funções designadas.
Projeto de Lei nº 53/2019 - A proposta refere-se ao reajuste dos servidores 
da Câmara de Vereadores, acompanhando o Poder Executivo que propôs a 
majoração de 4% (quatro por cento), desta forma, acompanhando o mesmo 
índice.

fato típico prejudica a 
vida de milhões em nos-
sa sociedade, afi nal re-
cursos públicos que de-
veriam ser destinados a 
setores salutares, como 
saúde, educação, segu-
rança, dentre outros, são 
desviados para atender 
interesses particulares. 

mentares um plano de 
Desenvolvimento so-
cial para o Araretama e 
a implantação de proje-
to de utilidade pública, 
bem como as demandas 
relativas ao bairro do 
Araretama e sua pági-
na do facebook como 
canal de reclamações 
e reivindicações da co-
munidade.
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ulturaC
“Trem do Forró”  
 já está com 
ingressos à venda
A atração faz parte do “Festival Junino” 
que acontece nos dias 14, 15 e 16 de junho

Espetáculo “A dama de papel” encerra o “Maio no Museu”

Colaborou Com o texto: 
ViCtor Gobbo

e o famoso “trem do Forró”, 
atração do “Festival turístico e 
Gastronômico Junino 2019”, já 
iniciou a venda de ingressos. a 
atração levará o público até o 
local da festa com muita anima-
ção e forró com a participação 
da banda Gold.

Com música ao vivo, o trem 
sairá da estação Pindamonhan-
gaba nos dias 14 (sexta-feira), às 
18h30 e 20h30; dia 15 (sábado), 

às 13h, 15h30, 18h30 e 20h30; 
e dia 16 (domingo), às 11, 13, 16 
e 19 horas. em um percurso de 
aproximadamente 40 minutos, 
o trem sai da estrada de fer-
ro “Campos do Jordão” vai até 
ao “Festival Junino”, no bairro 
bonsucesso, no km 11. o bilhete 
custa r$ 13, crianças até cinco 
anos no colo não pagam.

No total, cada trem terá 72 
lugares, sendo 36 no vagão em 
que a banda toca. mais informa-
ções podem ser consultadas na 
página www.efcj.sp.gov.br ou 

pelos telefones: (12) 3644-7408 
ou 3644-7409.

o “Festival Junino” será re-
alizado de 14 a 16 de junho, no 
bonsucesso. o evento terá entra-
da gratuita e programação com 
shows, apresentações culturais 
e artísticas, feira de artesanato, 
muita gastronomia típica com a 
participação dos restaurantes dos 
núcleos turísticos do ribeirão 
Grande e do Piracuama. a reali-
zação do festival é da Prefeitura de 
Pindamonhangaba, por meio da 
Secretaria de Cultura e turismo.

Transporte ferroviário para a festa tem bilhete no valor de R$ 13

o museu Histórico e Pedagó-
gico Dom Pedro i e Dona leo-
poldina recebe o espetáculo “a 
dama de papel”. a peça  resga-
ta a história da escritora negra 
brasileira Carolina maria de Je-
sus (1914-1977). a apresentação 
acontecerá na sexta-feira (31), 
às 19h15. o esquete da compa-
nhia “lúcida loucura” encerra 
o ciclo de atividades “abolição: 
novos olhares”.

Carolina de Jesus foi uma 
mulher negra nascida no in-
terior de minas Gerais, que 
construiu sua vida na favela do 
Canindé, no município de São 
Paulo, poucos anos após a abo-
lição da escravidão no brasil. 
Carolina desfrutou de muita po-
pularidade pela publicação de 
sua obra mais popular “Quarto 
de Despejo: diário de uma fave-

lada” (1960), que se tornou um 
best-seller, publicado em mais 
de 40 países e em treze idiomas. 
Carolina maria de Jesus voltou 
a ser tema dos debates acalora-
dos depois da inclusão de sua 
obra como parte da literatura 
obrigatória dos vestibulares da 
unicamp.

o texto da peça foi adaptado 
dos livros de Carolina maria de 
Jesus e concepção de ademir 
Carlos Pereira e márcia oli-
veira, com direção de ademir 
Carlos Pereira e a atriz márcia 
oliveira.

Começa “12ª Festa 
Junina SOS” em 
Pindamonhangaba

Apresentação será 
na noite desta 

sexta-feira (31)

arquivo tN

Divulgação

Dupla sertaneja Breno Mazza & Vicente fará exibição 
no Sindicato Rural, neste domingo (2)

Divulgação

Uma das atrações 
do fim de semana em 
Pindamonhangaba 
está repleta de comi-
da, bebida e musica 
ao vivo. A 12ª edição 
da “Festa Junina SOS” 
teve início nesta quin-
ta-feira (30) e segue 
pelos próximos dias. 
Com entrada franca, o 
evento solidário acon-
tece no Sindicato Ru-
ral da cidade.

Todo o valor arre-
cadado com as vendas 
na festa será revertido 
para o SOS (Serviço de 
Obras Sociais), enti-
dade de apoio a pes-
soas carentes que já 
funciona na cidade há 
mais de 50 anos. São 

esperadas entre 70 
mil e 100 mil pessoas 
durante todos os dias 
do evento.

O embalo musical 
do próximo domin-
go (2), a partir das 
21h30, estará a cargo 
da dupla sertaneja 
Breno Mazza &Vicen-
te, de São José dos 
Campos. Os músicos 
levarão ao público, en-
tre outros sucessos, o 
repertório do DVD “Ao 
Vivo em Caldas No-
vas”, lançado em abril 
deste ano. O público 
poderá aproveitar vá-
rias músicas da dupla, 
como “O Vagabundo 
Casou”, “Oh Pai” e 
“Anjo na Balada”.
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FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

========================================================================
ATA DA 2ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

========================================================================
Às 15 horas do dia 27 de maio do ano de 2019, na sala de reunião da Secretaria de Finanças 
e Orçamento, da Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba, reuniram-se os Srs. Alessandra de 
Souza Cardoso dos Santos - Superintendente do FPMP, Regina Ap. da Silva Araújo Ricotta, Roberto 
Pereira de Souza, Cléia Alves Casagrande, todos membros do Conselho de Administração, e a 
convidada Ana Flavia Mateus de Souza, para a apreciação, discussão e deliberação dos atos de 
competência deste colegiado adiante referidos.
A Senhora Superintendente deu início informando aos Srs. Conselheiros presentes a seguinte 
ordem do dia, conforme publicado na pauta contida no ato convocatório da presente reunião:
a) Emissão de parecer sobre os balancetes mensais deste exercício do Fundo de Previdência (LC 
n° 01/2004, art. 10);
b) Aprovação de atos de aposentadoria e de pensão (LC n° 01/2004, inciso V do art. 17);
c) Outros assuntos diversos.
Ato contínuo deu conhecimento aos presentes do balancete mensal de março de 2019 e do 
balanço do exercício de 2018 com o respectivo parecer favorável dado pelo Conselho Fiscal, que 
foi apreciado e aprovado pelo Conselho de Administração.
Em seguida, passou ao item segundo da pauta, informando que não houve movimentação.
Por fi m, passou ao último item da pauta abrindo para assuntos diversos informando aos presentes 
que o RECADASTRAMENTO 2018 foi concluído em sua totalidade e nada mais havendo a tratar, a 
Senhora Superintendente do FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA, 
encerrou a reunião e foi lavrada a presente ata, que, após lida e achada conforme pelos presentes, 
foi assinada pelos membros do Conselho de Administração.

Alessandra de Souza Cardoso dos Santos
Superintendente do FPMP

                         
Regina Ap. da Silva Araujo Ricotta                                                Roberto Pereira de Souza                                
           Conselheira                                                                                          Conselheiro                                                                                                                                                                                                                                                                         

Ana Flavia Mateus de Souza                                                                                  Cléia Alves Casagrande
             Convidada                                                                                                   Conselheira (Suplente)

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba
Apresentação de Proposta para Adoção de área verde

Processo n.° 007/2019
  
A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção das 
áreas verdes, localizados na Rotatória Amácio Mazzaropi e Área Verde de Fronte a Igreja Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, pela empresa UNIMED Pindamonhangaba Cooperativa de Trabalho 
Médico, CNPJ n.º 47.565.155/0001-39 nome fantasia UNIMED Pindamonhangaba, de acordo com 
o Programa Cidade Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 de setembro de 1997 e 
Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018. O período para manifestação de interesse para esta área 
por outros requerentes será de 05 (cinco) dias contados desta publicação, seguidos por 10 (dez) 
dias para a apresentação de todos os documentos necessários.

Fred Gama - Secretário Adjunto de Meio Ambiente
Município de Pindamonhangaba

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA PARA ADOÇÃO DE ÁREA VERDE
PROCESSO N.° 006/2019

 
 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba informa a apresentação da proposta de adoção das 
áreas verdes, localizados no Residencial Real Ville, pela empresa Associação dos Adquirentes de 
Lotes do Residencial Real Ville, CNPJ n.º 04.702.278/0001-61 nome fantasia Residencial Real 
Ville, de acordo com o Programa Cidade Florida, em acordo com a Lei Municipal nº 3.358, de 24 
de setembro de 1997 e Decreto nº 5.546, de 06 de julho de 2018. O período para manifestação de 
interesse para esta área por outros requerentes será de 05 (cinco) dias contados desta publicação, 
seguidos por 10 (dez) dias para a apresentação de todos os documentos necessários.

Fred Gama - Secretário Adjunto de Meio Ambiente
Município de Pindamonhangaba

EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO CELEBRADO ENTRE A ORGANIZAÇÃO
DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) E A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

- EXERCÍCIO 2019 –

EXTRATO DO TERMO Nº 27/2019
Processo Administrativo 
Interno: Nº 23723/2019

Celebrantes:
Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba – Secretaria 
Municipal de Assistência Social / Lar Irmã Terezinha 
Associação de Assistência ao Idoso

Objeto: Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade, 
na modalidade Centro Dia do Idoso.

Vigência: 13/06/2019 a 12/06/2020

Valor: R$ 650.000,00

Data da assinatura: 27/05/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
PUBLICIDADE DOS PROCESSOS DE LICITAÇÃO

*** ATA DE REGISTRO DE PREÇO ***

PREGÃO REGISTRO DE PREÇO Nº 043/2019 (PMP 09906/2019) 
Foi fi rmada a ata de registro de preço 180/2019, de 23/05/2019, para “aquisição de uniformes para 
atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino”, sendo o kit (02 camisetas m curta, 01 camiseta 
m longa, 01 camiseta regata, 01 jaqueta, 01 calça, 02 bermudas ou saia short), da marca “Terra 
Brasil”, no valor unitário de R$ 109,30, com consumo anual estimado de 32.000 kits, vigente por 
12 meses, assinando pela contratante e como gestor da ata o Sr Júlio César Augusto do Valle, e 
pela contratada, empresa Terra Brasil Indústria e Comércio Eireli EPP, o Sr Francisco Vanildo de 
Melo Junior. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

   Estado de São Paulo

Edital de Audiência Pública da Revisão do Plano Diretor Participativo de Pindamonhangaba 
(Lei Complementar nº 03 de 10 de outubro de 2006)

A Prefeitura do Município de Pindamonhangaba convida a população em geral, para participar da 
AUDIÊNCIA PÚBLICA para Apresentação e Discussão da Proposta de Revisão do Plano Diretor 
Participativo, a ser realizada no dia 18 de junho de 2019, às 18h, no Plenário Dr. Francisco Romano 
de Oliveira, na sede da Câmara Municipal, localizado na Rua Alcides Ramos Nogueira, nº 860, 
Bairro Mombaça, Pindamonhangaba-SP.

Pindamonhangaba, 30 de maio de 2.019.
 

ISAEL DOMINGUES
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

Controle 119/19 – LIMPEZA  TERRENO   

 A Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba notifi ca Sr. (a) LUIZ CARLOS B DE SOUZA,  
responsável pelo imóvel, situado a RUA MANOEL EUGENIO S/NR. BAIRRO MOMBAÇA  inscrito 
no município sob a sigla SO110602034000, Quadra 28 ,   Lote 886, para que efetue a limpeza do 
referido imóvel  e a  retirada dos materiais/entulhos do mesmo, no prazo de 07 dias a contar da data 
desta publicação. Em atendimento e conformidade com o artigo 32º da Lei 1.411 de 10/10/1974 c/c 
artigo 1º da Lei 2490 de 06/11/1990, alterada pela Lei 5379 de 26/04/2012 artigo 1º item I. Realizar 
atualização do cadastro do imóvel é de responsabilidade do contribuinte proprietário, conforme 
divulgado na Tribuna do Norte de 29/outubro/2015.
Notifi cação 2386-19

André Marcos Pereira
Chefe de Divisão de Posturas Municipais

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde  

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  

Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 37/2019 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 603 DATA PROTOCOLO: 10/01/2019 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: HANDRESSA MARA MOTA GOMES 44665764832 
CNPJ/CPF: 31.638.640/0001-55 
ENDEREÇO: Av. JOSÉ AUGUSTO MESQUITA N°: 140 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    S. VICENTE DE PAULO 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12440-010 UF: SP 
RESP. LEGAL: HANDRESSA MARA MOTA GOMES CPF: 446.657.648-32 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
 
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 22/03/19, A solicitação de Licença de Funcionamento de Comércio Varejista de Prod. Alimentícios 
em Geral ou Especializado em Prod. alimentícios, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES 
PRESTADAS EM OFICIO  Nº 008/2019  de 04/02/2019. 

 
Rafael Lamana - Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde  

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  

Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 36/2019 

 
COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 

Nº PROTOCOLO: 0000024520 DATA PROTOCOLO: 12/09/2018 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
RAZÃO SOCIAL: HENRIQUE BENEDITO DE DEUS 35037088801 
CNPJ/CPF: 23.930.652/0001-20 
ENDEREÇO: RUA PEDRO ANGELO FORONI N°: 240 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    CIDADE JARDIM 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12424-290 UF: SP 
RESP. LEGAL: HENRIQUE BENEDITO DE DEUS CPF: 350.370.888-01 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE em 
06/09/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com 
predominância de produtos alimentícios, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES PRESTADAS 
EM OFICIO  Nº 150/2018-DPR  de 20/09/2018. 

 
Rafael Lamana - Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

Prefeitura Municipal de Pindamonhangaba 
Secretaria de Saúde  

Depto de Proteção aos Riscos e Agravos 
Rua Dr. Laerte Machado Guimarães,590 – São Benedito-  

Pindamonhangaba – SP   CEP: 12410-180 – Tel.: (0XX12) 3644-5995 
E-mail:  visa@pindamonhangaba.sp.gov.br                                                                                                                

 
ORDEM DE PUBLICAÇÃO: 35/2019 

COMUNICADO DE INDEFERIMENTO: LICENÇA DE FUNCIONAMENTO INICIAL 
Nº PROTOCOLO: 0000025905 DATA PROTOCOLO: 24/09/2018 
Nº CEVS:  DATA VALIDADE:  
  
RAZÃO SOCIAL: VICENTINA ALVES DE OLIVEIRA 10957320809 
CNPJ/CPF: 30.298.820/0001-72 
ENDEREÇO: R. ANTONIO CASSIANO N°: 14 
COMPLEMENTO:  BAIRRO:    PQ. DAS PALMEIRAS 
MUNICÍPIO: PINDAMONHANGABA CEP: 12.404-265 UF: SP 
RESP. LEGAL: VICENTINA ALVES DE OLIVEIRA CPF: 109.573.208-09 
RESP. TÉCNICO:  CPF:  
        
O Dr. RAFAEL LAMANA Diretor do Depto. De Proteção aos Riscos e Agravos à Saúde, INDEFERE 
em 06/09/2018, A solicitação de Licença de Funcionamento de Comércio Varejista de Mercadorias em 
Geral com predominância de produtos alimentícios, em razão de NÃO CUMPRIR AS ORIENTAÇÕES 
PRESTADAS EM OFICIO  Nº 0179/2018  de 05/11/2018. 

 
Rafael Lamana - Diretor 

Depto. de Proteção aos Riscos e Agravos a Saúde 

 
 

 
 
 
 

 
 

- CMDM-CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS 
DA MULHER DE PINDAMONHANGABA

CONVOCAÇÃO- Reunião Ordinária- 009/2018-2020

Ficam convocadas as Conselheiras Titulares e respectivas Suplentes do Conselho Municipal dos 
Direitos da Mulher de Pindamonhangaba- CMDM a comparecerem na 9ª Reunião Ordinária a 
realizar-se:
Dia: 03 de Junho de 2019
Horário: 17:30 hrs
Local: Auditório da DDM
Endereço: Rua Dr. Gustavo de Godoy, 409 – Centro

Pauta: 
1 –Leitura das Atas das Reuniões  anterior
2 –Leitura do expediente
3- Informes da Mesa
4 – Relatório de andamento da Rede de Proteção de atendimento a mulher.
5 – Estagiários de Direito, Psicologia e Assistência Social para atendimento a vitimas de violência 
domestica através do Conselho, andamento
6 -  Comunicado da Nova Secretária do Conselho
7– Deliberação sobre próxima pauta.
8 – Mudanças do Estatuto andamento.

Obs: As ausências deverão ser justifi cadas por meio eletrônico, conforme regimento interno.

Viviane Camargo Ferreira
Presidente do CMDM

A Linha de Custeio 
Emergencial, da Secreta-
ria da Agricultura e Abas-
tecimento, lançada em 
abril já benefi ciou produ-
tores do Alto Tietê e Vale 
do Paraíba. A iniciativa 
visa ajudar agricultores a 
recuperar lavouras afeta-
das pelas chuvas.

Até 30 de junho, tan-
to pessoas físicas quanto 
jurídicas dessas duas re-
giões, podem solicitar até 
R$ 60 mil. Agricultores de 
olerícolas, frutas e arroz 
do Alto Tietê e Vale do Pa-
raíba já acessaram mais de 
75% dos recursos disponi-
bilizados pela Secretaria.

Para solicitar o custeio, 
a Secretaria recomenda 

que o produtor procure 
orientações com técnicos 
da Casa da Agricultura do 
município. O pagamen-
to poderá ser feito em até 
cinco anos, com carência 
de até dois anos e taxa 
de juros de 3% anuais. Já 
a liberação dos recursos 
do Fundo de Expansão 
do Agronegócio Paulista 
(Feap), da Secretaria de 
Agricultura e Abasteci-
mento, será imediata.

Desenvolvimento
No total, 75 produto-

res de Biritiba Mirim, Ca-
raguatatuba, Guararema, 
Guaratinguetá, Mogi das 
Cruzes, Monteiro Lobato 
e Salesópolis já se cadas-
traram para acessar R$ 

3.092.600 dos R$ 4 mi-
lhões da linha de custeio 
oferecida pelo governo 
paulista.

“O Estado deve ser um 
indutor do desenvolvi-
mento e do empreende-
dorismo, permitindo que 
os produtores possam 
recuperar suas ativida-
des”, afi rmou Secretário 
de Agricultura e Abasteci-
mento, Gustavo Junquei-
ra.

Produtor de 13 varieda-
des de hortaliças folhosas 
em Salesópolis, Gervásio 
Warikoda já vinha enfren-
tando prejuízos com gea-
das e granizo nos anos an-
teriores. Mas as intensas 
chuvas ocorridas no início 

de 2019 fi zeram com que o 
agricultor não tivesse con-
dições de quitar suas dívi-
das.

“Neste ano, tivemos 
várias enchentes. O crédi-
to emergencial nos aju-
dará com o custeio da 
produção, na compra 
de insumos e fertilizan-
tes para retomar a nossa 
produção”, explicou Wa-
rikoda, o primeiro a ter 
o crédito de R$ 60 mil 
aprovado. Ele adminis-
tra os negócios da famí-
lia com a ajuda da espo-
sa e, eventualmente, dos 
filhos, que fazem facul-
dade. A produção dele 
abastece supermercados 
e feiras locais.

Inscrições para projeto “Mergulho na 
Ciência USP” vão até esta sexta-feira
Iniciativa promove curso gratuito na Universidade de São Paulo 
para 50 alunas de instituições de ensino públicas e privadas

Termina nesta sexta-
feira (31) o prazo para que 
alunas do Ensino Funda-
mental (entre o 5º e 9º 
anos) façam inscrição para 
o “Mergulho na Ciência 
USP”. O projeto abordará 
diversos assuntos relacio-
nados ao universo científi -
co, por meio de palestras, 
ofi cinas e aulas práticas 
com professoras e pesqui-
sadoras da Universidade 
de São Paulo.

As atividades do curso 
gratuito serão realizadas 
entre 24 e 27 de julho, no 

Instituto Oceanográfi co 
(IO) da universidade, em 
período integral. Serão 
sorteadas 25 garotas de 
escolas públicas e 25 de 
instituições particulares. 
Para as monitorias, serão 
sorteadas 15 graduandas.

De acordo com a orga-
nização do curso, o almoço 
e o lanche estão incluídos 
na programação do even-
to. O transporte é de res-
ponsabilidade dos pais e 
responsáveis. Não haverá 
ajuda de custo para chegar 
ao local.

Sorteio
As candidatas que se 

cadastrarem no site do 
projeto receberão um 
e-mail de confirmação 
de inscrição. O próximo 
passo é aguardar o sor-
teio on-line, que ocor-
rerá em 5 de junho, com 
transmissão ao vivo pelo 
Instagram. Caso haja 
desistências, a segunda 
chamada será realizada 
em 12 de junho.

“A sociedade preci-
sa enxergar como algo 
normal uma mulher ser 

engenheira, astronau-
ta, agrônoma e outras 
carreiras que tradicio-
nalmente foram segui-
das por homens. Além 
disso, devemos enten-
der que as garotas têm 
capacidade intelectual 
para desempenhar qual-
quer função realizada 
tradicionalmente pelos 
homens”, destaca Flá-
via Saldanha-Corrêa, 
bióloga, funcionária do 
IO-USP e cientista do 
Comitê Organizador do 
projeto.

Custeio benefi cia produtores do 
Vale do Paraíba e Alto Tietê

Conselho Tutelar 
está com 
inscrições abertas 
para novos 
conselheiros 

O Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente de 
Pindamonhangaba informa que estão 
abertas inscrições para o processo seletivo 
de escolha dos 10 membros Titulares dos 
Conselhos Tutelares deste município; além 
de 10 suplentes, para a composição do 
órgão, referente ao mandato 2020/2024.

O Conselho Tutelar é um órgão 
permanente e autônomo, não 
jurisdicional, encarregado de zelar pelo 
cumprimento dos direitos da criança e do 
adolescente, como prevê o artigo 131 da 
Lei 8.069/90, Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Em Pindamonhangaba, o 1º Conselho 
Tutelar tem sede na rua Doutor Aníbal de 
Jesus Pinto Monteiro, 237, no bairro Alto 
do Cardoso; e o 2º Conselho Tutelar, que 
será implementado ainda este ano, na 
região de Moreira César. 

As inscrições seguem até o dia 14 de 
junho de 2019 e a prova eliminatória 
está prevista para acontecer no dia 04 de 
agosto deste ano. 

Confi ra o edital completo no site da 
Prefeitura e do jornal Tribuna do Norte ou 
ainda pelos links: 

http://www.pindamonhangaba.sp.gov.
br/eleicao-conselho-tutelar/

 http://jornaltribunadonorte.
net/wp-content/uploads/2019/05/
EDITAL9275DE23DEMAIODE2019.pdf.

Processo seletivo escolherá 
membros para atuarem no 
mandato 2020/2024
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“Campanha do Agasalho” arrecada 
mais de 18 mil peças ‘casa a casa’ 

Colaborou Com o texto: 
bruna Silva

nesta sexta-feira (31), a 
“Campanha do agasalho 2019” 
conclui a arrecadação nos bair-
ros de moreira César. as equipes 
da Sabesp, do exército e do Fun-
do Social arrecadaram até o fe-
chamento desta edição, aproxi-
madamente 16.800 peças. Hoje, 
conforme cronograma, as equi-
pes percorrem as vilas São João, 
São José, São benedito e os bair-
ros Pasin, mantiqueira ipê i e ii. 

a arrecadação casa a casa, 
neste ano, já acumula mais de 
16 mil peças. mas aqueles que 
ainda não realizaram a doação 
podem ir até os pontos de co-
leta que estão espalhados por 
Pindamonhangaba. São mais de 
50 pontos de coletas distribuí-
dos por toda cidade e distrito de 
moreira César.

além da Sabesp, do exér-
cito e da Prefeitura de Pinda-
monhangaba, são parceiros do 
Fundo Social de Solidariedade 
na “Campanha do agasalho”, a 
acip (associação Comercial e 
industrial de Pindamonhanga-
ba) e a Polícia militar.

Pontos de Arrecadação da 
Campanha do Agasalho: 

academia inspire, barbea-
ria Santana, Cabeleireira San-
tana, Café da mari, Colégio 
emílio ribas, Colégio tableau, 
Colégio Progressão, Depósito 
meta, Drogaria São Domingos, 
escola alfredo Pujol, escola de 
inglês Cna, escola municipal 
Dulce Pedrosa romeiro Gui-
marães, escola municipal ra-
chel de aguiar loberto, escola 
municipal Padre mario anto-
nio bonotti, escola Supera, 

externato bom Jesus, Facul-
dade anhanguera, Fasc – Fa-
culdade Santa Cecília, Fatec, 
Gold Finger, lanches 100 mi-
séria, mercado Crispim, mer-
cado Delucas, mercado Ponto 
Certo,mercado da Penha, neto 
Jeans, o lojão, Padaria D’itá-
lia, Pão de açúcar, Parque da 
Cidade,Posto ipiranga – São 
benedito, Postos autopinda, 
Posto dos bombeiros, Pratique 
– escola de música, Sincop, 
Shopping Pátio Pinda, Super-
mercado excelsior, Supermer-
cado Semar, Supermercado 
Duque, Supermercados bom 
Preço ipê 2 e mantiqueira, 
Supermercado Dubai - morei-
ra César, Supermercado real, 
Supermercado alcinda, Su-
permercado teixeira, unimed, 
além das sedes da Prefeitura, 
Subprefeitura e Fundo Social 
de Solidariedade.

“Bem Viver” recebe castração 
de cães neste fim de semana

As caixas de arrecadação estão espalhadas por mais de 50 pontos 
da cidade, entre comércio, instituições e repartições públicas

Os agasalhos arrecadados estão sendo organizados no PAT, pela equipe do Fundo Social

Praça do Quartel recebe 
“Feira de Adoção de 
Cães” neste sábado

Uma ‘Feira de Adoção de Cães’ acon-
tece neste sábado (1º/6), a partir das 9 
horas da manhã, na Praça do Quartel. 
O evento é realizado pelas ONGs (Orga-
nizações Não Governamentais) ‘Proteja 
Um Focinho’, ‘Jaya’ e ‘Adote’ com o apoio 
da Prefeitura de Pindamonhangaba e do 
Fundo Social de Solidariedade. Os orga-
nizadores contam com a participação da 
população da cidade.

a Prefeitura de Pindamo-
nhangaba realiza, neste sábado 
(1º/6) e domingo (2), a castra-
ção de cães no Conjunto “bem 
viver”. as inscrições dos interes-
sados em castrar seus cães foram 
realizadas durante esta semana, 

na Prefeitura. no total, 250 cães 
serão atendidos para a castração.

esta é a quarta ação de cas-
tração promovida pela Prefei-
tura de Pindamonhangaba, por 
meio da Secretaria de Saúde, 
abrangendo agora o “bem vi-

ver”. o serviço tem como obje-
tivo a identificação e o controle 
populacional de cães. a castra-
ção gratuita está sendo realiza-
da por regiões da cidade e, em 
breve, outras localidades serão 
contempladas.

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Procedimento 
será realizado nos 
cães inscritos
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Felicidades

Para a Maria José, que comemora 
mais um “niver” no dia 1° de junho. Fa-
miliares, amigos, o maridão Paulinho e 
os netinhos Luis Gustavo e João Paulo 
mandam beijos e desejam tudo de bom 
para a vovó Masé. Que Deus a abençoe! 
Parabéns!

Aniversário

Parabéns e muita felicidade para o 
José Carlos, atleta de vôlei adaptado no 
Centro Esportivo “João do Pulo”, que 
completou mais um aniversário no dia 
21 de maio.

Os amigos, e toda a família, princi-
palmente a esposa Ana Maria e a fi lha 
Ana Lúcia, pedem a Deus que o abençoe 
com paz, saúde e sucesso em sua vida!

Parabéns

Para Miguel e seus 11 anos 
completados no dia 27 de 
maio. A mamãe Dani e o pa-
pai Marquinho esperam que 
Deus abençoe e ilumine sem-
pre seus passos!

Novo ciclo

Neste dia 31 de maio, Michael Rufi no 
completa 22 anos. Sua família e seus 
amigos desejam momentos felizes em 
sua vida.

Só bênção

Que a luz divina sempre esteja na 
caminhada de Inez Dutra, aniversa-
riante do dia 23 de maio. Ela recebe os 
cumprimentos especiais da amiga Edna 
e de seus familiares.

Muitas bênçãos  

Para Amanda Moreira 
(Marketing) do Shopping 
Pátio Pinda pelo seu 
aniversário nessa quin-
ta-feira (30). Ela recebe 
os parabéns da equipe 
do shopping, da Commu-
nicare e de todos os seus 
amigos e familiares. 

Que tenha pizza!

O aniversariante do dia 30 
de maio, William Braga tem 
o carinho especial do amigo 
Dante Henrique para a cele-
bração da data no auge dos 
24 anos, sendo 18 deles de 
amizade.Muita alegria

Quem fez aniversário no dia 17 de 
maio foi a princesa Lara. A família e os 
conhecidos da gatinha lhe mandam um 
beijo especial!

Bênçãos sem fi m  

Para a psicopedagoga 
Bruna Monteiro, aniversa-

riante dessa quinta-feira 
(30). Ela comemorou ao 
lado do esposo, do fi lho 

Matheus, dos seus pais e 
da sua família. Todos de-

sejam bênçãos e paz!  

Tudo de bom 

Para a lindíssima Marcela Franco, 
secretária de Obras e Planejamento, 
que faz aniversário neste sábado (1º/6). 
Seu esposo, suas fi lhas, seus pais e todos 
os seus colegas de trabalho e amigos 
desejam luz, paz e sabedoria. 

Sabedoria e paz  

É o que desejamos ao professor e 
secretário de Educação, Júlio César do 
Valle, que completará mais um ano de 
vida no próximo dia 4. Sua mãe Môni-
ca, seu irmão Paulo, seus familiares, 
amigos de profi ssão e de vida desejam 
bênçãos e muita alegria. 

Está chegando...   

Neste dia 1º inicia-se mais 
um ciclo na vida da gemi-
niana Marcela Belmonte. 
Que ele venha recheado 
de muitas conquistas. São 
os votos dos teus pais, dos 
seus fi lhos Víctor e Júlia, 
e todos os seus amigos e 
familiares. 
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